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Zondag 18 oktober 2020 - 11.15 uur 
29e zondag door het jaar 

Eucharistieviering en kinderwoorddienst 

Leden van het Hartebrugkoor  
 

 

voorganger: 

 

vaste gezangen: 

 

orgelmuziek voor de mis: 

 

bij het offertorium: 

 

 

bij de communie: 

 

 

 

 

na de zegen: 

 

organist: 

dirigent 

 

Pater Leo van Ulden ofm. 

 

Missa Brevis van Claudio Casciolini 
 

Praeludium G-dur - Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 

Koormuziek: Ave Maria - Edward Elgar 

Orgelmuziek: Magnificat fuga - Johann Pachelbel 

 

Koormuziek: Panis Angelicus - Marc-Antoine 

Charpentier 

Orgelmuziek: Adagio uit Troisième Sonate, op. 56 - 

Alexandre Guilmant 

 

Orgelmuziek: Toccata - Aloys Claussmann 

 

Jan Verschuren 

Theo Goedhart 

 



 

 

Misintenties voor de overledenen: 
 

Oud pastoor pater Demmers Bart Klein 

Coby Schoof-Vierhout Hans en Toos Wijgers – Mandemaker 

Marie José Schils-Rommens Fia Preenen – van Leeuwen 

Elisabeth Sassen – Pieterse  Bernard Krabbendam 

Gé en Carolien Sassen Peter en Tiny de Goede 

Giovanni Ammazzini Joannes en Maria van Kampenhout 

    Levi Aloysius Visscher Jacomijn van Duin 

Henk Hack Elisabeth Meijers – Schaafstra 

Hugo Emanuel Sharpe  

 

Vieringen in de komende week 
 

 

Donderdag 

22 oktober 

 

12.30 uur – Eucharistieviering 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 
 

 

Zondag 

25 oktober 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

30e zondag door het jaar  

Voorganger: : pater Thijs Moons ofmconv. 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 

Zondag 

1 november 

 

 

11.15 uur Eucharistieviering 

31e zondag door het jaar,  Allerheiligen 

Voorganger: pater Leo van Ulden ofm. 

Leden van het  Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart 
 

 
 

 

Wegens de weer aangescherpte coronamaatregelen (max.30 kerkgangers) is het 

alléén mogelijk een plaats te reserveren via een email naar het secretariaat met 

naam en telefoonnummer en wel voor vrijdag 19 uur. Op zondag bij de ingang 

van de kerk is géén reservering meer mogelijk. U kunt zich per e-mail opgeven. 

Ons e-mailadres is hartebrugkerk@kpnmail.nl. Is het maximum van 30 toe te 

laten kerkgangers bereikt dan krijgt u een email van ons terug, dat de reservering 

deze zondag niet gehonoreerd kan worden. 
 

En verder het vertrouwde rijtje 

- 1,5 afstand houden 

- desinfecteren van handen bij binnenkomst en bij het ter communie gaan 

- uitreiken van de communie middels lepel of pincet 
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Collecte wereld missie zondag 

 
De Pauselijke Missiewerken zijn een instrument om het elke gedoopte persoon 

mogelijk te maken te antwoorden op zijn of haar missionaire roeping. 
 

Vandaag, zondag, 18 oktober, is het Missiezondag en wordt er wereldwijd in de 

kerkvieringen gecollecteerd voor het universele solidariteitsfonds van de Pauselijke 

Missiewerken. Father Tadeusz J. Nowak, OMI, secretaris-generaal van het Pauselijk 

Missiewerk voor de Geloofsverbreiding, gaat in op de betekenis hiervan. 

Lokale geloofsgemeenschappen 

De Pauselijke Missiewerken zijn geheel afhankelijk van Gods Voorzienigheid, door 

de gaven van de gelovigen. We ondersteunen het leven van de lokale kerken in de 

missiegebieden, die afhankelijk zijn van de Congregatie voor de Evangelisatie van 

de Volken, omdat zij gemeenschappen zijn die groeien, jonge kerken die zich 

moeten ontwikkelen en ondersteuning nodig hebben op alle gebieden: kerkelijke 

structuren, parochies, pastorale centra, scholen, onderwijzend personeel, 

catechisten”, aldus father Nowak. 

Netwerk van alle katholieken 

Volgens father Nowak brengt het universele solidariteitsfonds van de Pauselijke 

Missiewerken de katholieke gemeenschappen in rijke en in arme landen dichter bij 

elkaar. Hij benadrukt dat ondanks de armoede er geen gebrek is aan de 

vrijgevigheid van de gelovigen in arme landen. De Pauselijke Missiewerken zorgen 

voor een substantiële bijdrage. Father Nowak wijst erop dat de Pauselijke 

Missiewerken geen financiële organisatie vormen die louter financiële hulp 

verleent. Ze vormen een netwerk van alle katholieken in de wereld dat door middel 

van gebed en liefdadigheid, het leven van deze kleine kerken ondersteunt, vooral 

die gemeenschappen die het het meest nodig hebben. 

U kunt U bijdrage ook overmaken naar rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. 

Missio-Wereldmissiemaand, Den Haag 

 



 

 

Hartebrugkerk 

Toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen 

Locatie van de Leidse parochie HH. Petrus en Paulus 
 

Adressen: 
Kerk: Haarlemmerstraat 110, 2312 GD Leiden 

Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD  Leiden  

Romanuszaal:  Lange Mare 79, 2312 GR Leiden 

Museum Greccio: Ingang Lange Mare 79 Leiden 

 

Contacten: 
Secretariaat Hartebrugkerk: Wim Barning ofs.  

bereikbaar op het secretariaat op dinsdag en vrijdag van 10.30 – 13.00 uur,  

tel. 071 5120401,  

e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl    website: www.hartebrug.nl 

op overige dagen bij dringende noodzaak; tel. 06 53712650 – wimbarning@casema.nl 

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh,  

Bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrijdag: m.dehoogh@hotmail.com 

Koster/beheerder: Joop Kruijs, tel. 06 51535420 

Museum Greccio: Jan van Loon, www.museumgreccio.nl- www.beeldbankgreccio.nl 

 

Misintenties: 
Misintenties kunt u telefonisch of per e-mail opgeven bij het secretariaat. 

 Een vrijwillige bijdrage daarvoor ontvangen wij graag 

op rekening  NL12 INGB 0000 558718  

t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Hartebrugkerk te Leiden 

 

Kerkbijdrage:  

Uw bijdrage voor het in stand houden van onze kerk zien wij graag tegemoet op 

bankrekening NL29 INGB 0002 595800  

t.n.v. Parochie HH Petrus en Paulus Kerkbijdrage Hartebrugkerk te Leiden 

U kunt in de belastingaangifte gebruik maken van ons RSIN/fiscaal nummer 

823765714 t.n.v. HH Petrus en Paulus Parochie Leiden 
 

 
 

Opbrengst collectes incl. pinautomaat 

4 oktober € 169.70 

11 oktober € 123.50 
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